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CASUS – HUISARTS EN ACUTE PSYCHIATRIE

Op uw drukke dinsdagochtendspreekuur zit A samen met haar partner 
bedrukt in de wachtzaal. Bij het binnenkomen brengen beide mensen met 
horten en stoten hun verhaal: het gaat –opnieuw- minder goed met A, er was 
gisterenavond een hevige ruzie met haar partner over werk en gezin, na die 
ruzie ging A met slaande deuren vroeg naar bed om dan plots midden in de 
nacht te verdwijnen. Haar partner is haar de voorbije nacht in paniek gaan 
zoeken en betrapte haar met een touw in het nabijgelegen bos: A wou 
definitief paal en perk stellen aan alle onrust en zorgen door zich te 
verhangen…Haar partner wist haar nog net van deze ernstige poging tot 
zelfdoding te weerhouden. Beide mensen zitten nu nog behoorlijk onder de 
indruk in uw consultatieruimte.



GGZ EN DE HUISARTS

• Doorheen diverse bevragingen blijkt dat ongeveer 26% van de Belgen zich 
slecht in zijn vel voelt. Als je willekeurig 3 Belgen rond een tafel plaatst, zal 
gemiddeld één van hen doorheen zijn leven ooit geconfronteerd worden 
met een psychische stoornis(Itinera Institute 2013).

• Ruim 3 op 4 van de patiënten met psychische problemen die hulp zoeken, 
consulteren eerst de huisarts (Bruffaerts et al. Esemed 2004).

• Er bestaat in alle landen een behandelingskloof tussen de zorgbehoefte en 
de invulling daarvan door de GGZ. Tegenover heel wat ernstige 
aandoeningen staat geen zorg: 17% van de psychosen, 45% van de 
depressies en ruim 60% van de angststoornissen blijft volledig onbehandeld. 
Internationaal schat de OESO dat 80% van de personen met een 
zorgbehoefte geen enkele zorg ontvangen (Itinera Institute 2013).



DE HUISARTS EN GGZ – ENKELE SUBJECTIEVE 
BEVINDINGEN

• Voelt zich soms overspoeld door psychische problematiek ook al maakt het veld 
GGZ inherent deel uit van zijn/haar takenpakket (en kan deze problematiek ook 
veel beroepsvoldoening geven).

• Voelt zich niet altijd bekwaam om met ernstige psychische/psychiatrische 
problematiek (EPA) om te gaan.

• Heeft het soms moeilijk om te gaan met complexe psychische problematiek(EPA) 
bijvoorbeeld wat stellen van (haalbare) doelstellingen betreft (doe-mensen).

• Ervaart soms dezelfde machteloosheid, woede … als de patiënt (spiegelen).

• Voelt vaak zich soms alleen, in de steek gelaten binnen het brede en niet altijd 
heldere, complexe veld van de GGZ (gebrek aan kennis, wachttijden).

• Is zelf at risk wat het ontwikkelen van (ernstige) psychische problematiek betreft.

Uit Bijscholingscyclus Artikel 107 HA en verantwoordelijke Netwerkpunt ‘t PAKT Gentse 
LOK’s voorbije 5 jaar (eigen mededelingen)



GETOETST AAN DE LITERATUUR: 
H EN W 2018 (NL)

• Sinds de invoering van de basis-GGZ in Nederland (2014) speelt de 
huisartsenpraktijk een steeds belangrijkere rol huisartsenpraktijk bij psychische 
problemen. 

• Huisartsen hebben behoefte aan meer aandacht voor GGZ in de 
basisopleiding, voortgezette opleiding (manama) en nascholing (LOK’s).

• Huisartsen hebben een unieke waarde bij psychische problematiek – ook in 
geval van crisis. Het merendeel van de huisartsen zijn “onbewust bekwaam” 
op gebied van psychische problematiek.

H en W, november 2018 



BELEIDSDOCUMENT ITINERA 2013 
(B)

• De Belgische GGZ is nog te zeer gericht op een reactieve benadering van ‘branden 
blussen’ in plaats van preventief en bij eerste ontstaan van psychisch onwelzijn 
tussenbeide te komen (organisatie van de zorg). 

• De huidige GGZ is in de eerste plaats gericht op de personen met een ernstige 
psychische aandoening (EPA). De vaak voorkomende stoornissen (‘common 
diseases’) bereikt men minder en komen slechts gefragmenteerd aan bod in de 
zorg. De huidige focus weerspiegelt hierdoor een inefficiënte inzet van middelen 
(inzet van middelen).

• Ondanks het relatief hoge voorkomen van psychische aandoeningen in de 
huisartspraktijk, is er onvoldoende training en kwalificatie voorhanden om met de 
complexiteit van deze materie om te gaan (opleiding, bijscholing).

• Velen doen daarom een oproep tot de verdere uitbouw van de functie van 
eerstelijnspsychologen (ELP), zoals men dat bijvoorbeeld kent in Nederland. Dit zit op 
beleidsniveau momenteel nog (altijd !) in een projectfase (good clinical practice). 



HUISARTS EN ACUTE PSYCHIATRIE

H en W 2018, november 2018, 40-43

- Weinig vaak voorkomend appel van patiënten in acute psychische nood op de 
huisarts, MAAR zeer indringend en intensief voor alle betrokkenen (per normpraktijk 
10 patiënten per jaar verwezen naar crisisdienst)

- Psychische crisis = evenwicht tussen belastbaarheid en belasting ernstig verstoord -> 
aansluiten bij emoties en gedachten van de patiënt door proberen te begrijpen 
waardoor de crisis is ontstaan

- Betrekken van naasten -> goede samenwerking onmisbaar !

- Belang van crisiskaart, ingevuld door de patiënt samen met zijn behandelaar

- Rol huisarts = signaleren, initiëren van behandeling, verwijzen en ondersteunen van 
herstel

- Huisarts kan als vertrouwenspersoon, nabij en bekend, een veilige omgeving bieden

- Luisterend oor en empathie als de-escalerend = unieke functie !



CASUS VERVOLG

Patiënte ziet samen met haar partner de ernst van de situatie in, maar is 
omwille van gezins- en beroepssituatie niet bereid tot (opnieuw) opname. Op 
het voorstel van kortdurende, maar intensieve thuisbegeleiding door het MCT  
wil ze wel ingaan. U belt vanuit uw consultatie met de patiënt erbij naar het 
MCT en meldt haar aan. Afspraak is dat er al in de namiddag een intake bij 
patiënte thuis zal doorgaan en dat patiënte de eerstkomende weken intensief 
en van dichtbij zal gevolgd worden. U wordt verder telefonisch op de hoogte 
gebracht van evolutie en eventuele verwikkelingen.



SAMENWERKING MET MCT ALS VOORBEELD 
VAN GOOD CLINICAL PRACTICE

Welvaert J, Communicatie tussen de huisarts en de psychiater van het Mobiel 
Crisisteam, een case report. Masterproef Huisartsgeneeskunde 2015-2016.

> (Telefonische) beschikbaarheid (beide partijen)! als unaniem lovend 
beoordeeld

niet zozeer arts-arts, wel team-arts/team

Vragen: taak/plaats van de huisarts ? bvb medicatie, (opstart)/afronden van 
de behandeling, neerslag van de behandeling … onduidelijkheid ten opzichte 
van verwachtingen/visie



SAMENWERKING: 
VALKUILEN EN OPPORTUNITEITEN

• Ken je collega !, diens werkplek (met inherente opportuniteiten én beperkingen) 
bvb cluster-ringen (psychosezorg, …), verwachtingen en visie: drempelverlagend, 
verhoogt wederzijds respect / begrip 

• Ken je weg als hulpverlener - Eén-loketswerking (bvb. Netwerkpunt) als (deel van 
een) oplossing wanneer nood aan verwijzing bvb PTSD

• Stel haalbare doelstellingen en wees tevreden met kleine overwinningen

• Kleur buiten de lijntjes (weg van in-en exclusiecriteria)! bvb verschil in netwerken, 
weg van protocollaire zorg, zorg op maat …

• Bejegen elke hulpvraag (ondanks gebrek aan eenduidig antwoord)! 

SAMEN denken over een mogelijke oplossing bvb RADAR

• Omgaan met wachttijden bvb Mobil-team intakegesprek

• Omgaan met opvolgen en afsluiten – tijdscontingent werken (MCT/Mobil-team)



CASUS (SLOT)

• U zucht en bent, samen met patiënte, opgelucht: uw voorbije ervaringen 
met het MCT waren absoluut positief en het is fijn te weten dat er, naast uw 
goede zorgen, een gedeelde en continue meer gespecialiseerde 
hulpverlening voor deze patiënte (en haar omgeving) in acute crisis kan 
voorzien worden.



BESLUIT: OPTIMISM IS A MORAL DUTY 

• De huisarts is ook voor patiënten met psychische problemen een eerste 
aanspreekpunt

• De huisarts heeft vanuit zijn/haar unieke positie binnen de continuïteit van 
zorg als vertrouwenspersoon een heel eigen en unieke functie (ook binnen 
crisissituaties). 

• Zorg voor mensen met (ernstige) psychische problemen maakt inherent deel 
uit van het takenpakket van de huisarts én het merendeel van de collega’s 
zijn ook (onbewust) bekwaam

• MAAR de huisarts kan het niet alleen 

-> organisatie binnen een (multidisciplinair) huisartsenTEAM én samenwerking 
met goed lopende initiatieven zoals MCT, Mobil-team e.d.



BESLUIT (SLOT)

• Wat de organisatie van de zorg betreft

- versnellen van de vermaatschappelijking van de zorg 

- opheffen van de structurele onderfinanciering van de GGZ

- inz. eigen budget voor eerstelijnszorg

- structureel inbedden van goed lopend “proef”projecten

• Wat de opleiding betreft

- consolideren en uitbreiden van aantal lesuren GGZ bvb manama

- verplichten van bijscholing GGZ (kwaliteitsnormen accreditering)

.  Wat de samenwerking betreft: ZORG voor MEKAAR ALS HULPVERLENER
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